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CZOŁEM! jEstEM drEptak, 
Dreptak nóżka !

Jak zwykle nie mogłem usiedzieć w rodzinnym 
mrowisku i postanowiłem znów wyruszyć 
w świat. Proponuję Wam zacząć od 
przeczytania listu Sofii, która napisała kilka 
słów specjalnie dla nas (na sąsiedniej stronie). 
Chciałbym też, żebyście poznali historię  
św. Jadwigi – niezwykłej kobiety, którą 
wspominać będziemy już niedługo, bo 
w czerwcu (s. 4). A może porwie Was nowa 
opowieść z meksykańskiej wyprawy?  
(s. 8–9). Na miłośników czworonogów czekają 
ciekawostki o jaguarze. Pstryknąłem dla 
Was także kilka zdjęć w Meksyku (s. 6–7). 
Wypróbujcie też przepis na orzeźwiający, 
meksykański napój (s. 12). W nowym 
numerze znajdziecie też kilka zadań, a wśród 
nich kwiecistą krzyżówkę.

Szukając dającej życie wody do picia w Sudanie. 

2misyjne dróżki

w następnym 
numerze

Rysuje 
MAgdA BloCh



Piszcie na adres:
Misyjne drogi 

ul. Ostatnia 14, 60-102 poznań, 
z dopiskiem „dreptak”.

Nazywam się Sofia Cruz 
i  mieszkam na półwyspie 
Jukatan w Meksyku. Niedaw-
no naszą parafię odwiedził drep-
tak. Kiedy tylko opowiedział o Was 
i o Polsce, od razu postanowiłam 
napisać ten list!

Podobno macie teraz prawdzi-
wą wiosnę i szykujecie się już do 
lata. U nas lato trwa 12 miesięcy, 
a różni się tylko porą suchą i desz-
czową. Mimo że jestem przyzwy-
czajona do tej pory roku, to sta-
ram się na nowo odkrywać różne 
rośliny i doceniać zieleń za oknem. 
Wyobrażam sobie, że musicie się 
teraz cieszyć z coraz cieplejszych 
i dłuższych dni, a przede wszystkim 
z czasu spędzanego na dworze. Je-
śli tak, to przybijam Wam piątkę, 
a przede wszystkim: pozdrawiam!

Sofia

Cześć koleżanki, koledzy  
i ty, Dreptaku!
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MOi Mili!

Między obchoda-
mi 1050. rocznicy 
Chrztu Polski a piel-
grzymką Papieża Franciszka 
i Światowymi dniami Młodzieży 
warto przypomnieć sobie o nie-
zwykłych postaciach z  historii 
Polski. dzięki nim nasz kraj jest 
jedyny w swoim rodzaju. do grona 
tych niezwykłych postaci należy 
św. Jadwiga Andegaweńska, 
której wspomnienie obchodzimy 
8 czerwca. 

Święta Jadwiga to jedyna ko-
bieta – król w historii Polski. Czy 
wiecie, że miała zaledwie 11 lat, 
gdy została koronowana? Jej ślub 
z Władysławem Jagieł-
łą odbył się 
zaledwie 

dwa lata później, była wtedy 
małą dziewczynką. Święta Ja-

dwiga mogła być przestraszona, 
jednak pozostała bardzo dzielna. 
Podczas panowania ufundowała 
wiele kościołów i klasztorów, dzię-
ki niej powstał pierwszy w Polsce 
uniwersytet – Akademia Krakow-
ska. Pomagała także biednym i po-
trzebującym. A wszystko to czyniła 
w czasie krótkiego życia, bo zmarła 
w wieku zaledwie 25 lat. Zawsze 
patrzę na Jadwigę jako na wzór. 
Jej życie mówi o tym, że będąc mło-
dym, można wokół siebie rozsie-
wać wiele dobra. Tak samo myślał 
Papież Jan Paweł II, który ogłosił 

ją świętą.
WaSZ dreptak
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